
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مـنهم غيـر الـذي تقـول واهللا يكتـب  تتمة فوائد اآلية الكرمية: ((

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان الـرجيم ، قـال اهللا تبـارك  . ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على اهللا وكفـى بـاهللا وكـيال ))

ــرزوا مــن عنــدك بيــت وتعــاىل ــر الــذي تقــول واهللا يكتــب مــا يبيتــون : (( ويقولــون طاعــة فــإذا ب طائفــة مــنهم غي

مــن فوائــد اآليــة الــيت ذكــرمت ؛ اذكــر مــا أخــذنا مــن فوائــدها  . فــأعرض عــنهم وتوكــل علــى اهللا وكفــى بــاهللا وكــيال ))

األول: يبني اهللا عزوجل للرسول عليه الصالة والسالم أن من الناس من يؤمن ظـاهرا ويكفـر باطنـا  لئال يتكرر اقرأ ؟

الثــاين: التحــذير مــن  (( ويقولــون طاعــة فــإذا بــرزوا مــن عنــدك بيــت طائفــة مــنهم غيــر الــذي تقــول )) .قولــه: ؛ ل

النفــاق ، وأن اإلنســان جيــب أن يكــون صــرحيا بينــا ال يظهــر للنــاس وجــه وإذا اختفــى عــنهم أعطــاهم وجهــا آخــر ؛ 

يف اهللا لومة الئم ؛ وهـذا هـو الواجـب وهلذا جتدون أحسن من الشخص الصادق الذي ال يبايل وال ميال وال تأخذه 

الثالث: بطالن التقية اليت يتخـذها الرافضـة دينـا ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟  على كل مسلم أن يكون ظاهره وباطنه سواء .

(( و اهللا يكتـب من ديـد اهللا عزوجـل هـؤالء الـذين يتظـاهرون بالطاعـة ويبيتـون خـالف الطاعـة ؛ وذلـك يف قولـه: 

لكـن هـل املـراد بـذلك أنـه يكتبـه هـو بنفسـه  (( يكتـب ))بـع: إثبـات الفعـل هللا عزوجـل ؛ لقولـه: الرا . ما يبيتون ))

جــل وعــال مباشــرة ؟ أو يــأمر بكتابــه ؟ الثــاين هــو املــراد ؛ لكــن مــا فعــل بــأمر اآلمــر فهــو منســوب إليــه وإال فالــذين 

ذبون بالــدين وإن علــيكم لحــافظين  (( كــال بــل تكــيكتبــون أعمــال العبــاد هــم املالئكــة ؛ لقــول اهللا تبــارك وتعــاىل: 

؛ ويصــح أن ينســب الفعــل إىل اآلمــر بــه شــرعا وعرفــا ؛ وهلــذا يقــال: بــىن عمــرو بــن العــاص مدينــة  كرامــا كــاتبين ))

الفســطاط ؛ ومعلــوم أن عمــرو العــاص مل يباشــرها بنفســه ولكــن أمــر بــه ؛ ويقــال: بــىن األمــري قصــرا ؛ هــل هــو الــذي 

(( والســماء بنيناهــا بأيــد )) (( أأنــتم أشــد أمــر بــذلك ؛ ومــن ذلــك قولــه تعــاىل:  يضــع اللــنب والطــني ؟ ال ، ولكنــه

لـيس باشـرها عزوجـل بيـده كمـا خلـق آدم بيـده ؛ لكنـه قـال: كـن فيكـون ؛ لقولـه تعــاىل:  خلقـا أم السـماء بناهـا ))

ومــن  )) . (( ثــم اســتوى إلــى الســماء وهــي دخــان فقــال لهــا ولــألرض ائتيــا طوعــا أو كرهــا قالتــا أتينــا طــائعين

ــذين فوائــدها: أن املنــافقني حيرصــون علــى أن خيفــوا أعمــاهلم وهلــذا ... لــيال ؛ لقولــه:  (( بيــت طائفــة مــنهم غيــر ال

ومن فوائدها: أن قول النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم كقـول اهللا يف وجـوب طاعتـه وتـرك مـا ـى عنـه ؛  تقول )) .

ومـن فوائـدها: إثبـات األفعـال  ل الرسول صلى اهللا عليه وآله وسـلم .وجهه أنه حذر هؤالء الذين يبيتون غري ما يقو 

فـــإن قـــال قائـــل: لقـــد فســـرمت الكتابـــة هنـــا  (( واهللا يكتـــب )) .االختياريـــة الـــيت تكـــون مـــن فعـــل اهللا ؛ لقولـــه تعـــاىل: 

لـذي دلـت عليـه بكتابة املالئكة ؟ قلنا: ولكـن كتابـة املالئكـة وقعـت بـأمره واألمـر مـن الصـفات االختياريـة ، وهـذا ا

اآليــة الكرميــة ومــا ذهــب إليــه أهــل الســنة واجلماعــة مــن أن أفعــال اهللا أفعــال اختياريــة ، وذهــب أهــل التعطيــل إىل أن 

اهللا ليس له أفعال اختيارية تقوم به وأنه ال ميكن أن يتجدد له فعـل ألـم يـدعون أنـه ال يقـوم احلـادث إال حبـادث ، 



دوا أن مــن ال يفعــل نــاقص ومــن يفعــل كامــل ، الشــك أن مــن يفعــل أكمــل وهــذا باطــل بــل نقــول هلــم عكــس مــا أرا

(( ممن ال يفعل ؛ فالصـفات االختياريـة وهـي الصـفات الفعليـة الشـك أـا مـن كمـال اهللا عزوجـل ، قـال اهللا تعـاىل: 

ومـن  لـم .وال كتابـة إال بعـد ع (( يكتـب ))؛ لقولـه: ومـن فوائـدها: إثبـات العلـم هللا  إن ربك فعـال لمـا يريـد )) .

ولكـن هـل هـذا يعـين  (( فأعرض عنهم وتوكـل علـى اهللا ))؛ لقوله:  فوائدها: اإلعراض عمن أئسنا من إصالحهم

إعــراض املطلــق حبيــث أن ال جنيــد علــيهم الكــرة مــرة ثانيــة ؟ فــاجلواب: ال ، إمنــا نعــرض عــنهم مــا دمنــا قــد أئســنا مــن 

يعين اعتمد عليـه يف جلـب املنـافع  (( وتوكل على اهللا ))ومن فوائدها: وجوب التوكل على اهللا ؛ لقوله:  صالحه .

ودفــع املضــار ، مبعــىن أنــك ال ترجــوا حصــول املنــافع إال منــه وال دفــع املضــار إال منــه ســبحانه وتعــاىل ؛ والتوكــل علــى 

وهـل جيـوز أن يطلـق هـذا اللفـظ علـى  سبحانه وتعاىل . اهللا معناه تفويض األمر إليه وصدق االعتماد عليه والثقة به

مــا بينهــا وبــني التوكــل علــى اهللا أن  املخلــوق فيقــول توكلــت علــى فــالن يف شــراء ســيارة يل ؟ جيــوز ، والفــرق بينهمــا

التوكــل علــى اهللا تفــويض مطلــق يعتقــد املتوكــل فيــه أنــه مفتقــر إىل اهللا عزوجــل ؛ أمــا هــذا فهــو تفــويض مقيــد ، مث إن 

توكـل يــرى أن املتوكــل عليـه يف رتبــة أقــل مـن رتبتــه ، فهــذا هـو الفــرق ؛ لكــن إن ... اإلنسـان هــذا القــول " توكلــت امل

ومــن فوائــدها: كفايــة اهللا ســبحانه وتعــاىل ملــن توكــل عليــه ؛  علــى فــالن " وعدلــه بقولــه " وكلــت فالنــا " كــان خــريا .

؛ ذكـر بعـض املفسـرين علـى  كـل علـى اهللا فهـو حسـبه ))(( ومـن يتو وهـذا كقولـه:  (( وكفى باهللا وكـيال ))لقوله: 

(( اذكرنــي عنــد ربــك فأنســاه الشــيطان ذكــر ربــه قــول اهللا تبــارك وتعــاىل عــن يوســف أنــه قــال للــذي جنــا منهمــا: 

أن اهللا تعاىل قدر أن ينسى هذا الرجـل املوسـق ألن يوسـف ملـا قـال اذكـرين عنـد فلبس في السجن بضع سنين )) 

عتمـاد علـى هـذا السـيد ، هكـذا ادعـى واهللا أعلـم ، وقـد يقـال: إن اهللا سـبحانه وتعـاىل قـدر أن ربك صار فيه نـوع ا

(( أفــال ينســى هــذا الرجــل مــن أجــل ابــتالء يوســف حــىت يــتم لــه الصــرب بــأنواع ثــالث . مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل: 

اطفــة ؛ فــأين املعطــوف عليــه ؟ إذا  اهلمــزة هنــا لالســتفهام ، والفــاء ع (( أفــال ))أوال اإلعــراب  ))يتــدبرون القــرآن 

كانت الفاء حرف عطف فأين املعطوف عليه ؟ فأال ؛ فيها قوالن ؛ القول األول أن اهلمـزة داخلـة علـى حمـذوف ، 

تقـــديره: أغفلـــوا فـــال يتـــدبرون القـــرآن ؛ أو أنـــه مـــا ســـبق ؛ فيكـــون موضـــع اهلمـــزة بعـــد الفـــاء ولكـــن قـــدمت ألن هلـــا 

أيســر ، األول أقــرب للقواعـد ألنــه يكــون هنـاك شــيء مقــدر معطـوف عليــه ؛ والثــاين  الصـدارة ؛ األول أقــرب والثـاين

  أسهل وأيسر ؛ ألنه ال حيتاج إىل تقدير ، ورمبا يف بعض األحيان يصعب عليك جدا أن تعني هذا احملذوف .

عـل الشـرط فيهـا ؟ فيها لو الشـرطية ، فمـا هـو ف (( ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا ))وقوله: 

واعلـم أن لـو  (( لوجـدوا )) (( لوجـدوا فيـه اختالفـا كثيـرا ))وجـواب الشـرط  (( كـان مـن عنـد غيـر اهللا ))قولـه: 

(( لـو كـان مـن عنـد غيـر اهللا لوجـدوا فيـه إن كان جوابه مثبتا فإنه يقرتن بالالم دائما أو غالبا كمـا يف هـذه اآليـة: 



(( لــو وقــد حتــذف الــالم كقولــه تعــاىل:  (( لــو نشــاء لجعلنــاهم حطامــا ))وكمــا يف قولــه تعــاىل:  اختالفــا كثيــرا ))

لكنــه قليــل ؛ أمـــا إذا كــان خــربه منفيــا فـــإن الغالــب حــذف الـــالم ؛ ووجــه أن الــالم تفيـــد  )) نشــاء جعلنــاه أجاجـــا

ا جــاء عمــرو ؛ لكــن قــد تقــرتن التوكيــد والنفــي يضــاف التوكيــد ، فتقــول: مــا جــاء زيــد مــا جــاء عمــرو ، وال تقــول: ملــ

  الالم أحيانا مع وجود النفي مبا ، كقوله: 

  ولو نعطى الخيار لما افترقنا   ولكن ال خيار مع الليالي                         

 (( أفــال يتــدبرون القـــرآن ))يقــول اهللا عزوجــل موخبـــا هــؤالء:  لــو نعطــى اخليــار ملــا افرتقنــا ، واألفصـــح مــا افرتقنــا .

اإلنسـان أي يتـأملون ويتفكـرون ، مـأخوذ مـن كـون  (( يتدبرون )) زة هنا للتوبيخ ، استفهام مبعىن التوبيخ ، وواهلم

يعين معاين تدبرها وتفهمها ؛ والقرآن فعالن أي على وزن فعـالن ؛ وهـل هـو مبعـىن مفعـول أو يأمل الشيء إدبارا و 

يـل إنـه مبعـىن املفعـول ، وحـىت لـو قلنـا إنـه مصـدر بنـاء هو مصدر ؟ قيل إنه مصدر وأنـه مثـل الشـكران والغفـران ؛ وق

فهو مبعىن املفعول معىن ؛ ألن القرآن مبعىن املقروء ، واملقـروء هـل معنـاه املتلـو أو امـوع ؟ هـل مـن قـرى يقـرى يعـين 

والصـحيح أنـه مجع وجيمع ومنه القرية ألا جتمع الناس ؟ أو من قـرأ يقـرأ مبعـىن تـال ؟ فيـه أيضـا ألهـل اللغـة قـوالن ، 

مــن هــذا ومــن هــذا ؛ فــالقرآن متلــو وجممــوع ، جممــوع حــروف بعضــها إىل بعــض ؛ واملــراد بــالقرآن كــالم اهللا عزوجــل 

(( ولو كـان مـن عنـد غيـر  الذي أنزله على حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم املتعبد بتالوته املعجز بأسلوبه ومعناه .

(( لوجـــدوا فيـــه قـــرآن يعـــين لـــو كـــان القـــرآن مـــن عنـــد أحـــد غـــري اهللا اســـم كـــان يعـــود علـــى ال اهللا )) (( لـــو كـــان ))

أي لوجــدوا فيــه تناقضــا إمــا يف املعــىن وإمــا يف األســلوب أو غــري ذلــك ؛ لكــن اختالفــا كثــريا لــيس  اختالفــا كثيــرا ))

(( لــه: ال ؛ لكــن قو   . وإذا كــان مــن عنــد اهللا فهــل  جيــدون فيــه اختالفــا قلــيال ؟ اختالفــا قلــيال بــل اخــتالف كثــري

بيــان لواقــع مــا كــان مــن عنــد غــري اهللا ، ولــيس هــذا قيــدا يف أنــه لــو كــان مــن عنــد اهللا لوجــدوا فيــه  اختالفــا كثيــرا ))

 عنـد مـن كـان ولـو القـرآن يتـدبرون (( فـالفوائد اآليـة:  وجل . إذ أنه ال اختالف يف كتاب اهللا عزاختالفا قليال 

تـدبر القـرآن ؛ وجـه ذلـك  هذه اآلية الكرميـة فوائـد ؛ منهـا: احلـث علـىيف  كثيرا )) . اختالفا فيه لوجدوا اهللا غير

؟ توبيخ من مل يتدبر ، وإذا كان من ال يتدبر القـرآن يـوبخ فمـن تـدبره يثـىن عليـه وميـدح ؛ إذا ففيـه حـث علـى تـدبر 

يقولـــون  ومــن فوائـــدها: الــرد علــى مـــن يقــول إن آيـــات الصــفات جمهولــة املعـــىن وهــم أهــل التفـــويض الــذين القــرآن .

فرضـــنا بالنســـبة آليـــات الصـــفات أن نتلوهـــا فقـــط وأن ال نـــتكلم يف معناهـــا ألن معناهـــا جمهـــول ؛ فيقـــال هلـــم: كلمـــة 

القــرآن عامــة تشــمل آيــات الصــفات وغريهــا ، واهللا تعــاىل وبــخ مــن مل يتــدبره ؛ وعلــى هــذا أو والزم هــذا أن يكــون 

إىل معنــاه حــث علــى متعــذر أو متعصــب ؛ وعلــى هــذا لآليــات معــىن ؛ ألن احلــث علــى تــدبر مــا ال ميكــن الوصــول 

فـإن قـال قائـل: إذا قلـتم إن آيـات الصـفات غـري جمهولـة  فيكون احلث من كالم اللغو وينـزه عنـه كـالم اهللا عزوجـل .



(( لــيس  املعــىن وإــا معلومــة فهــل يلــزم مــن ثبــوت املعــىن مماثلــة املخلــوق ؟ فــاجلواب: ال ، ال يلــزم ؛ ألن اهللا يقــول: 

؛ إذا لو كان ال ميكن إثبـات إال بإثبـات مماثلـة لكـان ففي اآلية إثبات ونفي  ه شيء وهو السميع البصير ))كمثل

فـإن قـال قائـل: وهـل ميكـن  يف اآلية تناقض ، تناقض ظاهر ؛ إذا آيـات الصـفات معلومـة املعـىن لكـن بـدون متثيـل .

(( بـل يـداه مبسـوطتان ينفـق كيـف يشـاء عـاىل: إثبات معىن بـدون متثيـل ؟ فـاجلواب: نعـم ، ولنضـرب مـثال لقولـه ت

وأهل التأويل يقول معناها النعمـة والقـدرة ؛ وأهـل  (( بل يداه ))فأهل التفويض يقولون ال نعلم ما املراد بقوله:  ))

وأبعــاض لنــا ، اليــد مــثال جــزء منــا ؛ لكنــه ال ميكــن إطــالق كلمــة جــزء أجــزاء  يقولــون معنــاه اليــد احلقيقــة الــيت الســنة

شيء من صفات اهللا ؛ ألن اجلزء ما ميكن انفصاله عن الكل ؛ وبالنسـبة ليـد اهللا وقـدم اهللا وعـني اهللا ال ميكـن  على

كيـف ميكـن أن  فيها هذا املعىن ؛ إذا نقول هللا يد حقيقية يطوي السـماء بيمينـه واألرض مجيعـا قبضـته يـوم القيمـة .

هد اآلن للجمــل يــد وتشــاهد للهــر يــد ، يعــين تشــاهد نتصـور يــد بــدون مماثلــة ؟ نقــول هــذا أمــر ســهل ؛ ألســت تشــا

مضـــمون هـــذه اجلملـــة ؟ اجلـــواب: بلـــى ، نشـــاهد ؛ وهـــل يلـــزم مـــن إثبـــات اليـــد للجمـــل أو للهـــر أن تكـــون اليـــدان 

ومــن فوائـــدها: أن القـــرآن ال اخــتالف فيـــه وال تنـــاقض ؛  متمــاثلتني ؟ ال ، ال يلـــزم ؛ بــل حنـــن نشـــاهد أــا خمتلفـــة .

فلــو قــال قائــل: إننــا جنــد يف كتــاب اهللا مــا  ان مــن عنــد غيــر اهللا لوجــدوا فيــه اختالفــا كثيــرا )) .(( ولــو كــلقولــه: 

إمـا لقصـور  ظاهره التعارض فكيف يتفق مع هذه اآلية ؟ نقول: إذا رأيـت شـيئا يف كتـاب اهللا ظـاهره التعـارض فهـذا

كـم االحتمـاالت ؟ ثالثـة ، نقـول مـا فيـه تنـاقض ؛ لكـن أنـت   لفهمك وإما لقلة يف علمك وإمـا لسـوء يف قصـدك ؛

فإما لقصور فهمك يعين أن فهمك رديء قاصر أو لقصور علمك يعـين هنـاك علـم يبـني اجلمـع  إذا ظننت التناقض

قصــدك ؛ ألن اإلنســان إذا كــان قصــده ســيئا فإنــه ال يوفــق ؛  بينهمــا ولكنــك مل يبلغــك هــذا العلــم ؛ وإمــا لســوء يف 

قصده سيئا ؟ يريد أن يظهر القرآن بأنه متعارض ، ال يريد أن يصل إىل نتيجة سـليمة وهـي اجلمـع بـني كي فيكون 

االخـتالف ؛ وهلــذا جتـد املبتلــى ـذا الشــيء يشـكل عليــه آيـات واضــحة لـيس فيهــا تعـارض لكــن نظـرا إىل أنــه يــدور 

ه عليـه آيـات واضـحات ؛ ميكـن أن نزيـد يفتش لعل شيئا من اآليات يعارض بعضه بعضا جتده ـ والعيـاذ بـاهللا ـ يشـتب

احتماال رابعا وهو التقصري يف الطلب ، التقصـري يف الطلـب نتيجتـه عـدم العلـم لكـن إذا أردنـاه علـى أنـه سـبب رابـع  

فيه آيات متعارضة ظاهرا لكنها ال تتعـارض حقيقـة وهـي  كان جيدا ؛ وعلى هذا فأسباب عدم فهم القرآن أربعة .

العلمـاء وألفـوا فيهـا ومـنهم الشـيخ الشـنقيطي رمحـه اهللا يف كتابـه " دفـع إيهـام االضـطراب يف آيات متعـددة كثـري مـن 

ومــن فوائــدها: ضــعف اآلدمــي فيمــا يكتبــه ، وأنــه عرضــا ألي شــيء ؟  كتــاب وســط لكنــه مفيــد .آيــة كتــاب " وهــو  

متعــددة يف مســألة  فــإن قــال قائــل: هــل مــن ذلــك مــا يــروى عــن األئمــة رمحهــم اهللا مــن أقــوال لالخــتالف واخلطــأ .

واحدة ؟ اجلواب: نعم منه هذا ؛ لكن إمنـا يقـع عـن األئمـة لـيس عـن قصـد ولكنـه عـن زيـادة علـم ، واإلنسـان بشـر 



يزداد كل يوم علما ، فمثال اإلمـام أمحـد رمحـه اهللا قـد يـروى عنـه يف مسـألة واحـدة عـدة روايـات ، وحنـن نعلـم أنـه مل 

ئا فشيئا ؛ وهلذا جتد عنـه يف ثبـوت اهلـالل ، ثبـوت اهلـالل يف رمضـان جتـد يتقصد رمحه اهللا ذلك لكن علمه يأيت شي

ومــن فوائــدها:  عنــه عــدة أقــوال حــىت إــم ذكــروا يف مذهبــه ســبعة أقــوال منهــا مخســة أقــوال نــص عليهــا رمحــه اهللا .

ن القـرآن مــن فإنـه يـدل علـى أ (( ولـو كــان مـن عنـد غيـر اهللا ))إثبـات أن القـرآن كـالم اهللا ؛ مـن أيـن ؟ مـن قولـه: 

عند اهللا عزوجل ؛ إذا كان من عند اهللا صار صفة مـن صـفاته هـل يكـون خملوقـا ؟ ال ، ال ميكـن أن يكـون خملوقـا ؛ 

ألنه صفة وهو صفة الفاعل أو صفة املوصوف الزمة له ليست بائنة منه ؛ مث لو قلنـا إنـه خملـوق بطـل األمـر والنهـي 

بطلــت الشــريعة ؛ كيــف ذلــك ؟ إذا قلــت إنــه خملــوق معنــاه أن اهللا خلــق ، لــو قلنــا إنــه خملــوق بطــل األمــر والنهــي ، و 

(( بسـم اهللا الـرحمن الـرحيم صار مثال ، خلق مثل ما خيلق السماء ؛ هل السماء أمر فيها أمر وـي ؟ ال ، مـثال 

ا بــه شــيئا (( أقــم الصــالة ... )) (( أعبــدوا اهللا وال تشــركو خلــق اهللا حروفــا علــى هــذه الصــورة ال تفيــد شــيئا ؛  ))

إذا قلنـا إــا خملوقــة لــيس فيهــا أمــر ولـيس فيهــا ــي ، حــروف خلقــت علــى هـذا الشــيء فقــط لــيس فيهــا أمــر وال  ))

أن القول بـأن القـرآن خملـوق يبطـل الشـريعة ؛ ألنـه  سمع كالم ابن القيم رمحه اهللا .ي ؛ وهلذا كنا نتعجب حينما ن

فتأملنـا ووجـدنا الصـدر أنـه إذا كـان خملوقـا صـار عبـارة عـن صـورة   يبطل األمر والنهي ، فنقول: كيـف يتصـور هـذا ؟

ومـن فوائـدها:  كالم خلق اهللا عزوجل مـا يتعلـق ـا أمـر وال ـي كمـا لـو صـورت سـيارة أو بنـاء أو مـا أشـبه ذلـك .

؛ لكــن عنديــة قــد تكــون صــفة وقــد تكــون قربــا ؛ وهــو كــذلك  ؛إثبــات العنديــة هللا أي أن الشــيء يكــون مــن عنــده 

أيش العندية هذه ؟ قرب ؛ ألـا ... بائنـة عـن  (( إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادتي ))وله تعاىل: فق

((  وإذا مث قـــال اهللا تبـــارك وتعـــاىل:  اهللا عزوجـــل ؛ وإذا قلـــت: القـــرآن مـــن عنـــد اهللا ؟ هـــذه صـــفة ، عنديـــة صـــفة .

ل وإلــى أولــي األمــر مــنهم لعلمــه الـــذين جــاءهم أمــر مــن األمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ولـــو ردوه إلــى الرســو 

. هــذه اآليــة فيهــا اإلعــراب ،  يســتنبطونه مــنهم ولــوال فضــل اهللا علــيكم ورحمتــه التبعــتم الشــيطان إال قلــيال ))

أيــن فعــل الشـــرط ؟ ...  (( إذا جــاءهم أمــر مــن األمـــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ))فيهــا أدوات الشــرط متعــددة ، 

(( ولــو ردوه إلــى الرســـول وإلــى أولـــي وهـــذا الشــرط جيــزم أو ال ؟ ال جيـــزم ؛ وقــال:  (( أذاعــوا بــه ))واجلــواب ؟ 

ــذين يســتنبطونه مــنهم )) وجــواب  (( ردوه ))أيضــا فيهــا شــرط وهــو " لــو " وفعــل الشــرط  األمــر مــنهم لعلمــه ال

ان إال (( ولـــو ال فضـــل اهللا علـــيكم ورحمتـــه التبعـــتم الشـــيط ؛ و (( لعلمـــه الـــذين يســـتنبطونه مـــنهم ))الشـــرط 

؛ لكنهــا ليســت مــن النــوع األول ، وتســمى حــرف أيــش ؟ لــوال ، حــرف امتنــاع لوجــود ؛  هــذا أيضــا شــرط قلــيال ))

وقــد تقامســت هــذه الكلمــات الــثالث " لــو ، وملــا ، ولــوال " تقامســت الوجــود والعــدم ؛ فلــو حــرف امتنــاع االمتنــاع ، 

؛ وملـا ؟ حـرف وجـود لوجـود ، ملـا جـاء زيـد جـاء عمـرو تقول: لو جاء زيد جلاء عمرو ، إذا مل جييء عمرو وال زيـد 



إذا امتنـع اتبـاع الشـيطان ألجـل وجـود (( لوال فضل اهللا عليكم ورحمته التبعـتم )) ؛ ولوال ؟ حرف امتناع لوجود 

جـواب  (( التبعـتم ))ذكـرمت أن قولـه:  (( ولو ال فضل اهللا عليكم ورحمتـه التبعـتم ))فضل اهللا عزوجل ؛ وقوله: 

؟ حمــذوف ؛ ولــوال فضــل  (( فضــل )) (( ولــوال فضــل اهللا علــيكم ورحمتــه ))فــأين خــرب املبتــداء يف قولــه: الشــرط 

  اهللا عليكم ورمحته موجود ، كذا ؟ يقول ابن مالك:

  وبعد لوال غامدا حذف الخبر حتمه                                     

هــذا مســتثىن مــن اتبــاع أو مــن التــابعني ؟ نعــم األمــران ،  )) (( التبعــتم الشــيطان إال قلــيال )) (( إال قلــيالوقولــه: 

حيتمل األمرين الشك ، التبعتم الشيطان يف كل ما تفعلون إال قلـيال مـن أفعـالكم ؛ أو التبعـتم الشـيطان كلكـم إال 

(( قلــيال مــنكم ؛ يف هــذه اآليــة الكرميــة مــن البالغــة مــا يســمى جبنــاس يعــين جمانســة ففــي أي كلمــة هــي ؟ أمــر وأمــن 

وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن )) ... ؛ أليــش نــاقص ؟ اخــتالف احلــرف راء ونــون ؛ أمــا إذا قيــل: عبــاس عبــاس إذا 

الفضــل  ؛اهتــدم الوضــع   والفضــل فضــل والربيــع ربيــع ؛ هــذا أيــش ؟ هــذا جنــاس ثــاين ، عبــاس علــم ، عبــاس صــفة 

(( وإذا يقــول اهللا عزوجــل:  األربعــة . أحــد ، ربيــع صــفة علــم اســم الرجــل امســه الربيــعالربيــع  ؛علــم ، فضــل صــفة 

يعــين إذا جـاء هــؤالء بالشـيء ممــا خيــاف أو ممـا فيــه األمـن أذاعــوا بــه  جـاءهم أمــر مــن األمــن أو الخـوف أذاعــوه ))

يعــين نشــروه علــى فهمهــم اخلــاطئ ال علــى الصــواب ؛ ألــم لــيس عنــدهم ... يف فهــم كتــاب اهللا عزوجــل ؛ وهــذه 

فتجــدهم يــذيعون األمــر مــن ألم أو اخلــوف مــع أن األمــن لــيس فيــه أمــن  يتــدبرون القــرآن ))(( أفــال نتيجــة لقولــه: 

 (( الرسـل )) و (( ولـو ردوه إلـى الرسـول ))واخلوف ليس فيه خوف لكنهم فهموا ذلك فضلوا وأضلوا ؛ يقول: 

 ى أولـي األمـر مـنهم ))(( وإلـهنا أل فيها للعهد ؛ أي العهود ؟ الذهين ، وهو حممد صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

أولوا األمر هنا يتعني أم علماء ألم هم أهل العلم الذين ورثوا النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم بعـد موتـه والـذين 

(( لعلــم الـذين يســتنبطونه وهـم العلمـاء  (( وإلــى أولـي األمـر مــنهم ))شـاركوه فيمـا شـاركوه فيــه يف حـال حياتـه ؛ 

ـــــذين يســـــتنبطونه ))لـــــم األمـــــر علـــــى وجـــــه املـــــراد مـــــن األمـــــن أو اخلـــــوف أي ع مـــــنهم )) (( لعلمـــــه )) أي  (( ال

يســــتخرجونه ؛ وأصــــل اســــتنباط أصــــله مــــن نــــبط يعــــين اســــتخرج املــــاء ، ومســــي اســــتخراج املــــاء اســــتنباطا ألنــــه كــــان 

ن مـراد يستخرجه فيما سبق األنباط الذين ليسوا من العرب ، هم الذين حيفـرون للمـاء حـىت يصـلوا إىل غايتـه ؛ ولكـ

(( مث قـال:  االستنباط يف األلفاظ هو استخراج املعامل أي معاملـه الـذين يسـتخرجون املعـامل الـيت ختفـى علـى هـؤالء .

صـدق اهللا عزوجـل ، لـو ال فضـله أي عطائـه ، ورمحتـه أي  ولو ال فضل اهللا علـيكم ورحمتـه التبعـتم الشـيطان ))

(( ، ل بــل املــراد مثــرات هــذا الصــفة وهــو إحســانه عزوجــل إلينــا إحســانه ؛ فــاملراد بالرمحــة هنــا لــيس صــفة اهللا عزوجــ

ولكـن اهللا عزوجـل يتفضـل علـيكم ويـرمحكم فيعصـمكم مـن  ولوال فضل اهللا عليكم ورحمتـه التبعـتم الشـيطان ))



هو على ما سلف قلنا حيتمل أن يكـون املـراد إال قلـيال مـنكم ، أو أن املـراد مـن أعمـالكم  (( إال قليال ))الشيطان 

مــن فوائــدها: احلــرص علــى عــدم  . (( وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن أو الخــوف أذاعــوا بــه ... ))فوائــد اآليــة:  .

(( وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن أو الخــوف إذاعــة الشــيء إال بعــد تــيقن مــن معنــاه واملعرفــة ــا ؛ يؤخــذ مــن قولــه: 

ومن فوائدها: ما جـرت بـه العـادة  هو األصل .وهذا استنكار بل هذا إنكار إليهم مث أرشدهم إىل ما  أذاعوا به ))

: (( ولو ردوه إلـى الرسـول يف أن اهللا عزوجل إذا ى عن شيء بني وجها آخر غري منهي عنه ؛ يؤخذ ؟ من قولـه

أحسـنت ، وهـذه قاعـدة جـاءت يف القـرآن الكـرمي وجـاءت يف السـنة النبويـة ، يف القـرآن  وإلى أولى األمر مـنهم ))

جـاء بـدهلا ، جـاء بـدل هـذه الكلمـة مباحـة ؛ يف  ها الذين آمنـوا ال تقولـوا راعنـا وقولـوا انظرنـا ))(( يا أيالكرمي: 

السنة ملا جيء إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بتمر جيـد وسـأل مـن أيـن هـذا ؟ قـال كنـا نأخـذ الصـاع مـن هـذا 

ديء بالـدراهم مث اشـرتي متـرا جيـد ؛ إذا ال بصاعني والصاعني بالثالث ؛ فقال ردوه ، مث أرشدهم فقال بع التمر الـر 

ينبغي لإلنسان املبني للناس أحكام شريعة اهللا إذا اهم عن شيء حـىت يفـتح هلـم البـاب ، بـاب أيـش ؟ بـاب احلـل 

يعين ... إنسان يعامل معاملة بذويه فقلت يا أخي هذا حرام ما جيوز ، ومعاملته كله على هـذا النـوع أي علـى أـا 

. ؛ إذا قلت هذا حرام هذا ربا البـد أن تفـتح لـه بـاب البيـع احلـالل حـىت يهـون عليـه تـرك مـا كـان معتـادا ربوية مل ..

له وينتقل إىل احلالل بسهولة ؛ ألن صرف اإلنسان عما كان يعتاده صعب جـدا ؛ وهكـذا ينبغـي لطالـب العلـم إذا 

  هذا .الشيء احلالل ؛ ويأيت إن شاء اهللا  ذكر للناس شيئا حمرما أن يذكر هلم ما يستغنون به عن هذا احملرم من

وهذا ليس بصحيح ؛ بل الوفاق هو الرمحـة ؛ لقولـه تعـاىل:  ( اختالف أمتي رحمة )ورد فيه حديث ليس بصحيح 

ولـــو صــــح احلـــديث لكـــان املعـــىن اخــــتالف أمـــيت رمحـــة مبعــــىن أن  (( وال يزالـــون مختلفـــين إال مــــن رحـــم ربـــك ))

املختلفني فيما يسـوغ فيـه اخلـالف ال يـأمثون ؛ لكـن عجيـب مـن العامـة ، العامـة إذا أرادوا شـيئا أتـوا بـنص ولـو كـان 

ضعيفا مث فسروا النص مبا يريـدون ، تـأيت ... الشـخص يسـتفتيك عـامي ويقـول هـذا حـالل أو حـرام ؟ هـذا حـرام ؛ 

وح إىل عامل آخر يقـول هـذا حـالل ؛ فيحـتج ويقـول اخـتالف أمـيت رمحـة ، اهللا رمحـين ـذا الرجـل الـذي قـال هـذا ير 

حالل ؛ يستفتيك إنسان يف شيء تقول هذا واجـب ، إذا ... يـذهب إىل عـامل آخـر يقـول ال هـذا مـا هـو بواجـب 

املـــا يقـــول أنـــا أريـــد أن أتعجـــل يف اليـــوم ؛ ويـــش يقـــول ؟ احلمـــد هللا ، اخـــتالف األمـــة رمحـــة ؛ .. اإلنســـان يســـتفيت ع

الثــاين عشــر هــل جيــوز أن أرمــي قبــل الــزوال وأنصــرف ؟ يقــول ال ، مــا جيــوز ؛ ألن النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم 

... مـن مزدلفـة ؛ فـدل هـذا وقت هذا الرمي مبا بعد الـزوال ومل يـأذن للضـعفاء أن يرمـوا قبـل الـزوال كمـا أذن هلـم يف 

، النــاس اآلن يف احلاجـــة نوســع هلــم ، خــل يرمـــي  ه رخصـــة ؛ يــروح لعــامل آخــر قـــال ال مــا فيــه بــأسعلــى أنــه مــا فيــ

وميشي ؛ فريجع إليه ويقول احلمد هللا اختالف األمة رمحة ؛ أخذت الفتوى عندي ؟ قال ال ، وميشـي ؛ فيقـال هـذا 



االخـتالف الشـك أنـه شـر مـن غلط ؛ واحلاصل أن هـذا احلـديث ال يصـح عـن النـيب صـلى اهللا عليـه آلـه وسـلم وأن 

الوفــاق وأن الرمحــة يف الوفــاق ؛ ولكــن كمــا قلــت لكــم لــو صــح احلــديث لكــان املعــىن أن املختلفــني مرحومــون فيمــا 

  ألم جمتهد واتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر . يسوغ فيه اخلالف

  هل يقال إن كالم اهللا تعاىل يتفاضل ؟

(( املتكلم به ال يتفاضل أبدا ؛ ألنه كالم واحد ؛ أما باعتبار معناه وأسلوب فإنـه خيتلـف كالم اهللا عزوجل باعتبار 

(( تبت يدا أبي لهـب وبني سـورة  (( قل هو اهللا أحد ))تعدل ثلث القرآن ، قارن بني سورة  قل هو اهللا أحد ))

هال ال يــؤثر يعــين إثــارة القلــب ، جتــد فرقــا عظيمــا يف املعــاين ؛ كــذلك يف األســلوب ، أحيانــا جتــد أســلوب لينــا ســ)) 

  وأحيانا جتده كالصواعق ... فيتفاضل من هذه الناحية ؛ أما باعتبار املتكلم به فهو ال يتفاضل ألنه كالم واحد .    

  ما معىن اإلرادة الكونية ؟

يفعـل هـذا أزيل بالشـك اإلرادة الكونيـة ـ بـارك اهللا فيـك ـ نوعـان: إرادة أن يفعـل ، وإرادة الفعـل املقـارن ؛ فـإرادة أن 

؛ واإلرادة املقــارن بالفعــل هــذه حادثــة ؛ أنــت اآلن عنــدما تريــد أن تفعــل شــيئا أن تــزور فــالن ، هــذه ســابقة ... ؛ 

  فعند الذهاب للزيارة هذه إرادة مقارنة بالفعل .

 الرســول إلــى ردوه ولــو بــه أذاعــوا الخــوف أو األمــن مــن أمــر جــاءهم (( وإذاأعــوذ بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم ؛ 

 إال الشــيطان التبعــتم ورحمتــه علــيكم اهللا فضــل ولــوال مــنهم يســتنبطونه الــذين لعلمــه مــنهم األمــر أولــي وإلــى

  . قليال ))

(( وإذا جــاءهم أمــر مــن األمــن أو بســم اهللا الــرمحن الــرحيم ؛ تكلمنــا علــى هــذه اآليــة الكرميــة وهــي قولــه تعــاىل: 

  . الخوف أذاعوا به ))

  ؟ أمر مبعىن خرب . (( إذا جاءهم أمر ))،  أمر )) ((فما معىن قوله: 

  أي نشروه . (( أذاعوا به ))وما معىن قوله: 

  ؟  (( من األمن ))ما معىن قوله: 

  ؟ (( أو الخوف ))

يسـتخرجونه  (( يسـتنبطونه ))من املراد بالذين يسـتنبطونه ؟ العلمـاء ؛ ومعـىن  (( لعلمه الذين يستنبطونه ))قوله: 

  ، ويعرفون أن من احلكمة إذاعته أو عدم إذاعته .

إمـا أن يعـود إىل  مـا هـو هـذا االسـتثناء ؟ (( ولوال فضل اهللا عليكم ورحمتـه التبعـتم الشـيطان إال قلـيال ))قوله: 

  املتبعني أو إىل ما اتبعوه .



  . )) : (( وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوف أذاعوا به ...تتمة فوائد اآلية

  من التعجل بنشر اخلرب ؛ ووجهه ؟ أن اهللا حكى ذلك ذاما له . يف هذه اآلية من الفوائد أوال: التحذير

ومن فوائدها: الرجوع إىل أويل األمر ؛ بل إىل الرسول يف حياتـه وإىل سـنته بعـد وفاتـه وإىل العلمـاء يف نشـر األخبـار 

  وإذاعتها .

ا علــى مــا حنــن فيــه اآلن ، حيــث إن كثــريا مــن النــاس يعلنــون األخبــار علــى ومــن فوائــدها: أن هــذه اآليــة تنطبــق متامــ

عوائمها وال يبالون ما يرتتب عليها من خري أو شر وال يزنون بني املصاحل بعضها مع بعض وال بني املفاسـد بعضـها 

أب املنـافقني ، مع بعض وال بـني املصـاحل وبـني املفاسـد ؛ يـذيعون الشـيء ينشـرونه بـدون حتقيـق وال ... وهـذا مـن د

 واهللا تقــول الـذي غيــر مـنهم طآئفـة بيــت عنـدك مـن بــرزوا (( فـإذاألن اهللا تعـاىل ذكـره يف هـذا الســياق يف سـياق 

  )) . يبيتون ما يكتب

وهـــذا كالتفســـري لقولـــه  (( وإلـــى أولـــي األمـــر مـــنكم ))ومــن فوائـــدها: أن أويل األمـــر حقيقـــة هـــم العلمـــاء ؛ لقولـــه: 

فـإن أويل األمــر يف هــذه اآليــة  الــذين آمنــوا أطيعـوا اهللا وأطيعــوا الرســول وأولــي األمــر مــنكم ))(( يــا أيهــا تعـاىل: 

تشـمل العلمــاء واألمـراء ؛ ولكــن العلمـاء يف مقدمــة إذ أن األمــراء ميثلـون ملــا يقـول العلمــاء مـن شــريعة اهللا ؛ فاألصــل 

شـريعة اهللا ؛ فهـم يف احلقيقـة تـابعون للعلمـاء ولـيس إذا هم العلماء ، واألمراء يلزمهم أن ينفذوا مـا قالـه العلمـاء مـن 

العلمــاء تــابعني هلــم اللهــم إال أن يقــدر اهللا أمــرا تــنعكس فيــه األحــوال وتكــون العلمــاء وراء األمــراء فــإن هــذا خــالف 

 وعكس إذ أن الواجب أن يكون األمراء خلف العلماء ؛ ألن العلماء عندهم من شريعة اهللا ما ليس عند األمراء .


